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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Zoals wellicht is opgevallen, is het uiterlijk van deze
nieuwsbrief een klein beetje gewijzigd. De nieuwe
voorpagina is nog niet de definitieve, maar we wilden
graag Fortius op de voorgevel van het clubgebouw.
We hebben het bestuur en algemene informatie wat
meer naar voren willen halen. Maar verder blijft het de
vertrouwde Fortius nieuwsbrief met de gebruikelijke
rubrieken, bestemd voor alle leden van Fortius. Om dat
ook in de praktijk zo te laten zijn heten we kopij vanuit
alle sporten van Fortius welkom. Neem een voorbeeld
aan de worstelaars. Wie neemt er het initiatief?

NOTEER IN UW AGENDA:
27 MAART
ALGEMENE LEDENVERGADERING

LAATSTE NIEUWS:
KARLIJN SCHOUTEN VIERDE OP NK

Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de
uiterste inzenddatum van 15 maart 2019: NieuwsbriefFortius@outlook.com
Veel leesplezier,
Joke Torbijn / Henk Nugteren
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VAN HET BESTUUR
[door Jan van Dalen]
•

•

•

•

Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van de ledenvergadering op woensdag 27
maart 2019 (noteer dit in uw agenda). De secretaris verzamelt momenteel gegevens bij de
afdelingen en commissies over de activiteiten van 2018. De penningmeester heeft bij het
bestuur het concept financieel overzicht gepresenteerd. Het is nog niet geheel compleet, maar
het ziet er naar uit dat het jaar 2018 afgesloten wordt met een klein financieel tekort. De
kascommissie moet de boeken nog controleren. Goedkeuring van het overzicht geschiedt
door de ledenvergadering. Vanuit de afdelingen en commissies zijn begrotingsvoorstellen voor
het jaar 2019 ingediend. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en legt deze voor aan de
ledenvergadering. Na goedkeuring zullen de afdelingen en commissies worden geïnformeerd.
Daarnaast wordt informatie gevraagd aan de commissie statistiek en de trainers wie, gezien
de prestaties, in aanmerking komen voor de prestatie- en aanmoedigingsprijzen 2018. Aan de
hand van de ledenadministratie wordt nagegaan wie in 2019 jubileert. Door nog een aantal
onzekerheden is de agenda nog niet gemaakt. De publicatie van de agenda zal begin maart
op de website plaatsvinden.
Atletiekleden van Fortius zijn automatisch lid van de Atletiek Unie. Eind januari 2019 zijn de
ledenpassen via de e-mail verzonden. Als lid mag je gebruik maken van de voordelen van de
Atletiek Unie en de collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Op
vertoon van de digitale pas ontvang je bij veel hardloopspeciaalzaken 10% korting. Alle
voordelen van het lidmaatschap en de meest gestelde vragen over je ledenpas vind je op de
website van de KNAU: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-encommissielid/ledenadministratie/ledenpas/faq-ledenpas. Het kan zijn dat je de ledenpas niet
hebt ontvangen. Enerzijds kan dat het gevolg zijn van het feit dat het e-mailadres niet bekend
is bij de KNAU of anderzijds dat je e-mailadres is gewijzigd. Het verzoek is dan ook om het
(gewijzigde) e-mailadres aan de secretaris door te geven, secretaris@fortiusdrechtsteden.nl.
Daarnaast wil ik de leden erop wijzen dat indien van een sportafdeling wordt gewisseld,
bijvoorbeeld van atletiek naar fitness, dit doorgegeven moet worden, opdat het lidmaatschap
bij de KNAU kan worden stopgezet. Fortius draagt jaarlijks voor haar atletiekleden een
bepaald bedrag af aan de KNAU.
Fortius gaat in gezamenlijkheid met alle sportaanbieders op het sportpark “Reeweg” een
intentieverklaring ondertekenen. Het doel van de intentieverklaring is om de toegankelijkheid
naar de verenigingen/aanbieders te verbeteren en deelname aan activiteiten op het sportpark
te vereenvoudigen. Door middel van de gezamenlijke bijeenkomsten zijn de sportaanbieders
in contact met elkaar en stemmen zij hun aanbod af op de behoeften van de (toekomstige)
gebruikers. De sportvereniging/sportaanbieder krijgt steeds meer een maatschappelijke
functie. De vereniging is een sociale ontmoetingsplek in de wijk en stad. Om deze
maatschappelijke rol te vervullen is het belangrijk dat de aangesloten sportverenigingen en
sportaanbieders zich open stellen voor diverse soorten doelgroepen.
Het lijkt nog ver weg, maar Fortius bestaat in 2021 125 jaar. Dit jubileum moet groots gevierd
worden en dit vergt veel voorbereidingstijd. Het bestuur is op zoek naar leden die in de
jubileumcommissie zitting willen nemen en mensen om zich heen verzamelen, die de
festiviteiten en activiteiten vorm willen geven. Aanmelden kan bij de
secretaris@fortiusdrechtsteden.nl. Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur hierop nog
terugkomen.
Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

CLUBRECORDS
Cristy Pieter verbeterde tijdens de Nationale CD Indoor op 19 januari in Apeldoorn
twee clubrecords. Het record op de 60 meter verbeterde ze met twee tienden van
een seconde naar 8,13 s. Het record stond al op haar naam. Het clubrecord
verspringen was ze in december 2018 kwijtgeraakt aan Anniek de Lange, die toen
5,12 m sprong. Met 5,18 m pakte Cristy het record in Apeldoorn weer terug.
Karlijn Schouten overtrof zichzelf tijdens het
internationale polsstokgala op 26 januari in Zoetermeer
door 3,90 m polsstokhoog te springen. Het was een
verbetering met 10 cm van de clubrecords voor meisjes
junioren A en voor de vrouwen senioren, die al op haar
naam stonden.
Duane van Dijkhuizen verbeterde met zijn zilveren
sprong op de NK indoor voor junioren het clubrecord
polsstokhoogspringen voor junioren B met 1 cm en
bracht het op 4,31 m. Het oude clubrecord stond ook al
op zijn naam.

Karlijn in actie, hier tijdens het NK Indoor Junioren.

NIEUW: jaarranglijsten op de website
Piet Barends heeft over de jaren 2017 en 2018 jaarranglijsten voor Fortius samengesteld. Ze zijn op
de Fortius website te vinden in het uitklapmenu onder “Uitslagen” onder het kopje “Jaarranglijsten”.

PRESTATIELIJSTEN
De 10-bestenlijsten van Fortius staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet Barends,
Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagenfortius/ranglijsten-10-besten-fortius.
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie.

JUISTE CLUBNAAM IN DE UITSLAGEN
Het valt op dat in de uitslagen van wedstrijden nog steeds de oude clubnamen AV Parthenon en DK en AV
Hercules opduiken. De enige manier om de clubnaam Fortius gemeengoed te laten worden, is om de
organiserende verenigingen telkens te wijzen op de juiste benaming. Als je bij het inschrijven (in Atletiek.nu)
merkt dat je niet de clubnaam “Fortius” kan kiezen, stuur dan gerust even een mailtje aan de organisatie om
dit door te geven. Ze zijn vaak blij als iemand ze erop wijst en het is eenvoudig aan te passen.
Ook komt het bij de inschrijving voor wegwedstrijden vaak voor dat er helemaal geen verenigingsnaam kan
worden ingevuld. Dan kunnen we je prestatie ook niet in de uitslagenlijsten terugvinden en dus ook niet in de
nieuwsbrief vermelden. Wil je toch je prestatie vermeld zien, volg dan deze tip: als het inschrijfformulier geen
ruimte laat voor het invullen van de clubnaam, vul dan gewoon Fortius in bij “woonplaats”, dan vinden wij uw
prestatie zeker terug.
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WORSTELEN
[door Ben en Jern Joghi]

Jern en Ben Joghi zijn op uitnodiging van De Halter uit Utrecht meegegaan naar de Kolding Cup in
Denemarken. Dat is een steeds groter wordend toernooi waar dit jaar meer dan 200 deelnemers uit
acht verschillende landen aanwezig waren.
Vrijdagochtend zijn we vertrokken vanuit Utrecht aan
onze reis van ruim 700 km, maar ongeveer zeven
uur later waren we op bestemming. Bij aankomst
konden we wegen, snel iets eten en toen deden we
mee aan de interland tussen Polen Denemarken en
Nederland. Nederland mocht de spits afbijten tegen
Polen en die wedstrijd werd met 4 – 2 gewonnen. De
wedstrijd tegen Denemarken ging helaas verloren
met 5 – 4. Denemarken had ook gewonnen van
Polen en werd dus winnaar van dit toernooi.
Hierna konden we weer wat eten en daarna naar bed
om uit te rusten voor de wedstrijden de volgende
dag.
Zaterdagochtend zaten we om acht uur aan het ontbijt
Team Holland met Ben in het blauw in het midden
waarna we ons om tien uur mochten opstellen voor
en Jern liggend links.
het opmarcheren voor de introductie aan het publiek
en de organisatie.
Jern was 30,2 kg en kwam in de gewichtsklasse tot 32 kg uit. Zijn eerste wedstrijd moest hij helaas
tegen zijn teamgenoot en trainingsmaat uitkomen, Mate van Os. Mate won de partij op technisch
overwicht. Zijn tweede partij kwam hij tegen een jongen uit Denemarken, Jern wist overtuigend te
winnen met een paar erg goede armzwaaien en dus op technisch overwicht, 8 punten verschil.
Zijn derde partij stond hij tegen een jongen uit Tsjechië. Helaas kon deze een goede grip op zijn borst
krijgen en moest Jern opgeven. Uiteindelijk is Jern bij de laatste zes geëindigd van de negen
deelnemende worstelaars.

Jern wordt in zijn tweede partij tegen een
Deense jongen tot winnaar uitgeroepen.

Maar hij kan in zijn derde partij niet op tegen een Tsjechische.
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Ben heeft meegedaan bij de 17+ en
Senioren. De eerste partij stond hij tegen een
jongen uit Polen, die een sterke partij neer
zette, maar Ben wist toch te winnen op
technisch overwicht. De tweede partij kwam
hij tegen een jongen uit Denemarken. Deze
jongen begon erg passief te worstelen en
ontliep het gevecht. Hij kreeg een punt tegen
en Ben koos ervoor om de jongen op de
grond te laten beginnen. Daar kwam hij niet
meer uit en de partij eindigde 9 – 0 voor Ben.
De laatste partij kwam Ben tegen de
kampioen van Polen. Beslist een sterke
jongen, maar staand ging het aardig gelijk
op. De Pool was de actievere worstelaar en
koos ervoor om Ben in de grond te zetten.
Die wist hier niet meer uit te komen, zodat de
Pool won. Later bleek deze jongen zelfs op
de laatste WK te hebben gestaan en dus van
erg goeie huizen komt. Uiteindelijk een
zilveren medaille voor Ben.
Uitslag Team Holland:
4 × goud, 1 × zilver en 1 × brons en vier
worstelaars die buiten de prijzen zijn
gevallen.
Het was een erg leuk weekend met plezier
en veel leermomenten.

Ben als tweede met de zilveren medaille.

Ben in gevecht met een Deense worstelaar waarvan hij zou winnen.
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

LAATSTE NIEUWS: JUNIORE KARLIJN SCHOUTEN VIERDE OP DE NK SENIOREN
Op de Nederlandse kampioenschappen indoor voor senioren in Apeldoorn werd eerstejaars A-juniore
Karlijn Schouten zaterdag 16 februari vierde bij het polsstokhoogspringen. Karlijn ging over 3,80 m.
Dat was dezelfde hoogte als die van de winnares van het brons, maar Karlijn had in de wedstrijd één
foutsprong meer gemaakt dan zij en stond daardoor net niet op het podium.
De andere polsstokhoogspringster van Fortius, Saskia van der Boor, werd met 3,40 m negende.
Milet Hoornaar en Rochelle van Gulik liepen de series 60 meter. Milet moest het in haar serie
opnemen tegen onder andere Dafne Schippers. Rochelle trof de nummer 2 van Nederland Jamile
Samuel in haar serie. Rochelle liep de 60 meter in 8,16 s, Milet in 8,23 s.

3 × GOUD, 1 × ZILVER EN 1 × BRONS OP NATIONALE CD INDOOR
In het weekend van 19 en 20 januari werd in Omnisport in Apeldoorn de Nationale CD Indoor
gehouden. Het is de grootste indoorwedstrijd voor junioren C/D en wordt beschouwd als de
Nederlandse kampioenschappen voor deze categorieën. Fortius was met drie Nederlandse titels en
een zilveren en bronzen plak zeer succesvol. Een verslag over de Nationale CD Indoor staat op de
Fortius-website:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1547-succesvol-nk-indoor-junioren-c-d

GOUD EN BRONS OP DE NK INDOOR VOOR MASTERS
In het weekend van 1-3 februari was Omnisport in Apeldoorn het
toneel voor de NK indoor voor masters. Alle deelnemers van
Fortius kwamen op zaterdag 2 februari in actie. Het was een
enerverende dag met goud voor Jurgen van Berkum en brons voor
Ricardo Hill, maar ook met podiumplaatsen zónder medaille, en
een kort moment van
blijdschap voor de mannen
estafetteploeg, gevolgd
door de teleurstelling van
een diskwalificatie. Lees
een uitgebreider verslag en
bekijk de foto’s op onze
website:

Toen wisten ze nog
niet dat ze
gediskwalificeerd
zouden worden.
Ricardo met brons op het podium.

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1560-jurgen-van-berkum-nederlands-kampioen
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TWEE KEER ZILVER OP NK JUNIOREN
Op 9 en 10 januari was Omnisport in Apeldoorn het decor voor de Nederlandse kampioenschappen
indoor voor junioren (A/B). Enkele topjunioren van Fortius gooiden hoge ogen. Duane van
Dijkhuizen en Karlijn Schouten wonnen zilver op polsstokhoog. Saskia van der Boor werd vierde.
Tibo Visser bereikte de vijfde plaats op de sterk bezette 800 meter. Quinten van der Elst liep een
snelle 400 meter. Lees er meer over op onze website:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1567-zilver-duane-van-dijkhuizen-enkarlijn-schouten-op-nk-junioren

Ook voor Duane van Dijkhuizen was er zilver.

Karlijn Schouten met haar zilveren medaille.

UITSLAGEN OVERIGE INDOORWEDSTRIJDEN
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze
website gepubliceerd onder “Uitslagen”: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius
Drie atletes van Fortius deden op zaterdag 19
januari mee aan de 3de Indoor Utrecht van dit jaar.
Jacqueline Janssen werd op de 60 meter horden
tweede in een persoonlijk record van 10,97 s. Joyce
Walgers werd derde in 11,81 s. Op de 60 meter
zonder horden was Maaike Boon de snelste van de
drie Fortiusdames. Zij liep de sprintafstand in 8,87 s.
Jacqueline liep 8,90 en Joyce 9,14.

Tibo Visser werd zaterdag 26 januari tweede op de
800 m JJA in de sterk bezette AV PEC 1910 Indoor in
Apeldoorn. Zijn tijd was 2:00,98. Het was een
voorproefje voor het NK, waar hij in 1:58,39 een
nieuw persoonlijk record zou lopen.
Twee polsstokspringsters van Fortius, Karlijn
Schouten en Saskia van der Boor, waren uitgenodigd
om deel te nemen aan het internationale
Polsstokgala dat zaterdag 26 januari plaatsvond in de
hal van ARV Ilion in Zoetermeer. Karlijn sprong met
3,90 m een nieuw clubrecord. Ze waagde daarna nog
drie pogingen op 4,05 m, de limiet voor de Europese
kampioenschappen voor atleten onder de 20 jaar van
komende zomer. Die limiet haalde ze nog niet, maar
wel werd ze op het polsstokgala derde, wat haar een
leuke geldprijs opleverde. Saskia werd in Zoetermeer
zesde met 3,45 m.

Milet Hoornaar (VSen) en Ko Florusse (M65) reisden
op 20 januari naar het Noord-Hollandse Assendelft
om deel te nemen aan de 60 meter in de
gloednieuwe atletiekhal van AV Lycurgus. Elke
deelnemer mocht twee keer lopen. Milet liep de
eerste keer 8,28 s en de tweede keer 8,32 s. Ko liep
zijn eerste 60 meter in 8,50 en ging de tweede keer in
8,44 s wat sneller.
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Op zondag 27 januari werd door O.S.S. VELO een
indoorwedstrijd georganiseerd in een sporthal in Den
Bosch. Savannah Bailey werd zesde in de meerkamp
voor meisjes junioren C met 5,9 s op de 35 meter,
8,27 m kogelstoten en 1,30 m hoogspringen. Haar
zusje Alyssah werd bij de meisjes pupillen A 13de met
35 m in 6,2 s, kogel 5,90 m en hoog 1,05 m.
Leensey Bilkerdijk was zaterdag 2 februari de enige
deelnemer van Fortius aan de Hellas Utrecht
Winterindoor. Leensey werd zesde in de meerkamp

voor jongens pupillen A1. De 60 m liep hij in 9,61 s,
hij stootte 5,94 m met de kogel en sprong 1,08 m
hoog.
Milet Hoornaar liep op zaterdag 2 februari twee keer
een 60 meter in de indoorhal op Ookmeer in
Amsterdam. De eerste keer was haar tijd 8,20 s, de
tweede keer 8,17 s, waarmee ze slechts 0,02 s
verwijderd bleef van haar persoonlijk record.

SCHRIJF JE VÓÓR 25 FEBRUARI IN VOOR FORTIUS INDOOR OP 17 MAART
De inschrijving voor de Fortius indoorwedstrijd op zondag 17 maart 2019 is al enige tijd geopend. Heb je je
nog niet ingeschreven, doe dat dan vóór 25 februari, want tot die datum hebben Fortiusleden voorrang. Als je
later inschrijft, bestaat de kans dat je niet meer kan worden toegelaten omdat de wedstrijd vol zit.
Inschrijven pupillen en junioren D: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/25191/
Inschrijven junioren C en ouder: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/23452/

COMPETITIEDATA 2019
De poule-indelingen en locaties voor de competities zijn voor het grootste deel bekend. Voor de finales en
promotie/degradatiewedstrijden zijn de locaties nog onbekend. Voor de C/D-junioren is alles nog onduidelijk.
Eerst stonden ze ingedeeld in poule 59, toen plotseling in poule 58. Er ligt inmiddels een verzoek bij de
Atletiekunie om de teams terug te plaatsen naar poule 59 (waar alle andere regio-clubs ook ingedeeld zijn),
maar of dat verzoek wordt gehonoreerd is op het moment van inleveren van deze kopij niet bekend.
Senioren 3e divisie – poule 13
2 vrouwenploegen, 1 mannenploeg

Junioren CD
2 ploegen MJD, 2 ploegen JJD
1 ploeg MJC, 2 ploegen JJC
6 april
25 mei
22 juni
7 september

14 april
26 mei
16 juni
8 september

?
?
?
landelijke finale

Voorne Atletiek, Brielle
DJA, Zundert
CAV Energie, Barendrecht
promotie/degradatiewedstrijden

Masters – poule 23
1 vrouwenploeg, 1 mannenploeg

Junioren A – poule 33
2 meisjesploegen, 1 jongensploeg

7 april
Groene Ster, Zevenbergen
12 mei
AV Achilles Top, Kerkrade
22 september landelijke finale

7 april
Prins Hendrik, Vught
12 mei
AV Unitas, Sittard
1 september NK Teams Junioren

Contactpersoon competitie voor Fortius is Arjen van Gink. Meer informatie over de competities op onze
website in het menu onder “Wedstrijden en evenementen” → “Baanatletiek”.

JURYCURSUSSEN
Zonder jury geen wedstrijden. Fortius staat te springen om nieuwe juryleden. Daarom wordt er
binnenkort een jurycursus op onze club georganiseerd. De cursus wordt gegeven op de woensdagavonden 20 maart, 3 april en 10 april en het begint telkens om 19:30 uur. Wil je eerder aan de slag?
Dan kan je ook meedoen aan de jurycursus die op 9 en 15 maart wordt gegeven in het clubgebouw
van AV Passaat in Papendrecht.
Lees er meer over op onze website of vraag informatie via woc@fortiusdrechtsteden.nl.
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

De afgelopen maand werd gekenmerkt door het crossseizoen en
de start van het wegseizoen. De Merwelandencross en
Souburghcross waren bepalend in de regio en voor de
wegatleten begon het Grote Rivieren Loopcircuit met een
wedstrijd in Hoornaar.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15
maart binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Foto Jos Nieuwland

Op 19 januari organiseerde Fortius de Merwelandencross, de derde wedstrijd in de regiocrosscompetitie voor de jeugd, waarbij ook voor senioren en masters een korte en een lange cross was
uitgezet. De korte cross (5185 m) en de lange cross (8185 m) startten gelijktijdig, maar men moest
een verschillend aantal rondes afleggen. Dit zorgde voor wat verwarring bij de tijdwaarnemers,
waardoor er voor de korte cross geen betrouwbare tijden konden worden geregistreerd. Op zich geen
ramp want tijden zeggen op een cross niet zo veel, het gaat meer om de plaatsen en die waren wel
goed. Brenda Andriese won bij de V40 en Daniël Hermus werd tweede bij de MSen. Op de lange
cross won Annelies van der Kolk bij de V40 en werden Jan Willem Mennink en Erwin van Diemen
tweede en derde bij de M40. Verdere uitslagen van Fortiusatleten:
Korte cross:
V40
1 Brenda Andriese
2 Silvia Kloppers
MSen
2 Daniel Hermus
M40
3 Bas Bosveld
4 Hans van den Kerkhof
7 Bart Bolder

MSen
5 Albert Klerk
6 Jeroen Brouwers
M40
2 Jan Willem Mennink
3 Erwin van Diemen
6 Wilfred Krol
10 Sjon Vos
12 Martin Rozeboom
14 Henk-Jan Vogelaar
15 Frans de Klerk
17 Rens Bodewes
18 Stephen Dijkstra
21 Lambrecht van Dijk

Lange cross:
V40
1 Annelies van der Kolk 41:14
2 Jeanette Koene
44:13

39:57
42:17
32:24
33:15
34:31
38:08
38:59
39:34
40:34
40:57
40:58
42:56

De Binnenmaascross in Mijnsheerenland stond een dag later, 20 januari, al weer op het programma.
Roy Werner werd op de 10 km lange cross tweede achter de lokale topper Timo de Geus. Roy was
met 35:16 erg snel over dit crossparcours. Dat het een snel parcours was, kon ook worden afgeleid
van de 23 minuten precies die Harry Gerritse nodig had op de 5 km om als elfde te finishen.
Op 26 januari werd in Hoornaar het startschot gegeven voor het Grote Rivieren Loopcircuit, waarvan
op 9 maart ook de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon deel zal uit maken. Bij deze Dirk IV-loop over
10 km stonden heel wat Fortiusatleten aan de start die in het circuit uit zijn op een hoge notering.
Vooral bij de dames was dit duidelijk, waar Margriet Halbertsma won bij de vrouwen senioren en Nay
Seddik en Hanneke van Riel tweede en derde werden bij de V35. Bij de mannen zorgend Tom
Wortel en Sjon Vos voor toptien noteringen. Uitslagen van Fortiusatleten:
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MSen
7 Tom Wortel
23 Greg van der Velde
25 Maarten Danckaarts
M35
13 Lennaert den Hoed
20 Henrik Barendregt
37 Alex Adriaanse
38 Matthijs van Almen
44 Martijn Gennisse
M45
35 Albert Martens
71 André Alderliesten
M55
8 Sjon Vos
50 Johannes de Jong
57 Willem Pankow

VSen
1 Margriet Halbertsma
V35
2 Nay Seddik
3 Hanneke van Riel
10 Cindy Frishert
17 Thirza Monster
V45
14 Jeannette Koene
25 Toos Volmer
38 Mieke Salden

34:05
40:29
40:35
38:17
39:58
44:58
44:58
46:11
44:45
51:48

5 km recreanten
Mannen
5 Roy Werner
85 Jeffry de Ridder
Vrouwen
55 Myriam Ligtenberg

42:24
50:02
50:45

44:39
42:28
46:23
54:25
57:09
49:23
54:42
1:00:43

17:02
33:32
29:38

Aan de Mastboscross in Breda op 27 januari deden alleen jeugdleden van Fortius mee (zie
jeugdrubriek). Op de zaterdag voorafgaande aan de cross werd een trailrun over 23 km gelopen.
Marie-Louise en Marcel Ruben liepen deze trail gezamenlijk, zoals van de eindtijden kan worden
afgeleid. Marcel liet Marie-Louise drie seconden voorgaan om in 2:28:34 als vijftigste dame te
finishen. Althans, zo leid ik dat af van de uitslagen. Of was het een sprint? Marcel Ruben werd 138ste.
Overigens was er diezelfde zaterdag nog een trailrun waaraan werd deelgenomen door
Fortiusleden: Trailrun De Tol in Nunspeet. Hier werd 15 km gelopen. Albert Klerk werd 41ste bij de
heren (1:28:13) en werd al snel gevolgd door Teus van Os, die beslag legde op de 52ste plaats
(1:33:02). Bij de dames werd Arline van den Bogaard zeventiende in 1:49:14.
Onder slechte weersomstandigheden werd op 2 februari de Souburghcross in Alblasserdam
gehouden. Zo slecht zelfs dat de organisatie op de AAA website meldt dat de jury niet in staat is
geweest correcte tijden te registreren. Naast veel Fortiusjeugd - het was de vierde wedstrijd van de
regio-crosscompetitie - waren er ook crossen voor de senioren. André Lambregts won bij de M45 en
Jan-Willem Mennink werd tweede bij de M50. Harry Gerritse werd in die categorie zevende.
In de uitslagenlijst van de Heinenoordtunnelloop op 3 februari in Oud-Beijerland vonden we alleen
Roy Werner. Zijn tweede plaats bij de heren, 25 km in 1:30:55 was zeker het zoeken waard en was
bovendien snel gevonden.
De Midwinter Marathon in Apeldoorn wordt strikt genomen alleen nog maar als trail gelopen op de
zaterdag voor de andere afstanden, maar nog wel op de eerste zaterdag van februari zoals meer dan
veertig jaar gebruikelijk was voor de marathon over de weg. Geen Fortiuslid waagde zich aan de trail
en zo was op zondag 3 februari de 25 km lange Asselronde de langste afstand over de weg. Paul
Blokland bewees weer eens dat hij klaar is voor het lange werk door vijfde te worden bij de M50 in
1:36:50. Een opmaat voor weer een nieuw avontuur straks in Rotterdam? Arjan van Die werd 216de
M40 in 2:25:13. Bij de M45 werd Doron van der Eerden 265ste in 2:21:27. Ted Antrag deed er met
2:38:36 wat langer over en eindigde als 282ste bij de M50. Aan de Mini-Marathon, een wedstrijd over
10 EM deden twee Fortiusatleten mee: Rob Zwang, 331ste M45 in 1:40:21 en Albert Martens, 62ste
M50 in 1:17:08. Daarnaast was er ook nog de Acht van Apeldoorn over 8 km, waarop Wim Hoogstad
vierde werd bij de M65 in 43:38.
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Marco Essenberg liep op 9 februari de Petzl Night Trail in Bergschenhoek. Het leverde hem een
139ste plaats op in 2:47:11 over 25 donkere kilometers.
Op zondag 10 februari deden een drietal Fortiusdames mee aan de Noord-Aa Polderloop in
Zoetermeer. Eliza Damsteeg werd in 1:21:15 zeventiende bij de vrouwen op de 15 km. Maaike
Damsteeg liep de 10 km en finishte na 1:06:46 als 65ste. Op de 5 km werd Esther Roodenburg zesde
in 25:19.
Ook op zondag 10 februari vonden de bekende Groet uit Schoorl lopen plaats, waaraan ook het
Nederlands kampioenschap 10 km op de weg is verbonden. Greg van der Velde werd daarop 194ste
bij de MSen in een tijd van 40:14. Aan de 21 km deden Wim Derks (derde bij de M55 in 1:30:03) en
Maria Hurtado Blanco mee (146ste V45 in 2:30:51). De langste afstand door het prachtige duingebied
was de 30 km waarop Nay Seddik een prima vijfde plaats behaalde bij de V40 in 2:19:36. Hugo de
Mez werd elfde bij de M60 in 2:31:03 en Margriet Halberstma zat daar met haar 2:33:47 niet ver
achter om 23ste te worden bij de VSen. Toos Volmer legde bij de V45 beslag op de 50ste plaats in
3:01:23.

Kalender februari / maart / april
De komende maand staan de restanten van het crossseizoen op het programma met als
belangrijkste de NK cross in het weekend van 23 en 24 februari. En dan gaan we ons alweer
voorbereiden voor de halve marathons in het voorjaar. In het weekend van 9 en 10 maart
staan er in de buurt liefst vier halve marathons op het programma, maar we doen natuurlijk
allemaal mee aan de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon, georganiseerd door ons eigen
Fortius en tellend voor het Grote Rievieren Loopcircuit.
Mocht je wedstrijden zoeken verder van huis, ga dan naar bekende sites zoals
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België.

Februari
23/24 Kraggenburg
24
Berkel Rodenrijs
24
Zaltbommel

NK-cross
Lansingerland Loop
Singelcross

www.nkcross.nl
www.lansingerlandrun.nl
www.zaltbommeldutchrunners.nl

Riwal Hoogwerkers ½M
Halve van Oostvoorne
City-Pier-City Loop
Halve Natuur Marathon
Reeuwijkse Plassenloop
Drunense Duinenloop
SecureRun
Westland ½ Marathon
Ronde van Bruinisse
20 van Alphen
10 van Tiengemeten

www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.dehalvevanoostvoorne.nl
www.nncpcloopdenhaag.nl
www.avstart.nl
www.reeuwijkse-plassenloop.nl
www.drunenseduinenloop.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.westlandsehalvemarathon.nl
www.bru.nu/runningteam
www.20vanalphen.nl
www.binnenmaasrunforlife.nl

Maart
9
10
10
10
16
17
23
23
23
24
24

Dordrecht
Oostvoorne
Den Haag
Lekkerkerk
Reeuwijk
Drunen
Ameide
Naaldwijk
Bruinisse
Alphen a/d Rijn
Tiengemeten
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24
30
31
31

Rhoon
Oosterhout
Rotterdam
Den Haag

Lenteloop
Rondje Vrachelen
Ronde Park 16Hoven
ZandmotorRun

www.albrandswaardactief.nl
www.atvscorpio.nl
www.rondevanpark16hoven.nl
www.zandmotorrun.nl

Goes
Rotterdam
Rijen
Schoonhoven

Oosterscheldeloop
Marathon Rotterdam
Leemputtenloop
Parkloop

www.av56.nl
www.nnmarathonrotterdam.nl
www.leemputtenloop.nl
www.avantri.nl

April
6
7
10
13

14

[Advertentie]
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf,
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com.
[door Kiki en Daniel Hermus]

Merwelandencross, zaterdag 19 januari
Na een nacht met temperaturen onder het vriespunt lag het zand langs het strandje in de Merwelanden er keihard bij. Tijdens de warming-up voor de derde cross in de StARD veldloopcompetitie
was het daarom goed uitkijken waar je je voeten moest neerzetten en hoe je je enkels heel moest
houden. Gelukkig brak vrij snel de zon door, waardoor alles wat zachter werd en er fanatiek kon
worden gerend. Er deden 64 Fortius-jeugdatleten mee tijdens deze wedstrijd in het buitengebied van
onze eigen stad. Zij behaalden vijf maal een eerste plaats, ook vijf maal een tweede plaats en zeven
keer een derde plaats! Goed gedaan allemaal!
De uitslagen van deze cross zijn op de website uitslagen.nl te vinden.

Over de locatie van start en finish was geen discussie nodig.
Jongens PA1 over het nog vrij harde zand.
Beide foto’s van Mirella Álvarez

Dirk IV-loop Hoornaar, zaterdag 26 januari
Het Toyota Schouten Grote Rivieren loopcircuit is weer gestart en wel in Hoornaar met de Dirk IVloop. In deze goed overzichtelijke wedstrijd voor de supporters, rennen de kinderen rondjes om de
parkeerplaats. Ze lopen zo hard mogelijk zodat ze met een goede plek beginnen in het klassement
over negen wedstrijden.
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Negen Fortius-jeugdatleten zijn op
deze wedstrijd afgekomen en Noah
van Bezooijen, Anne Schoester en
Pepa Hermus mochten als eersten
starten tijdens hun race over
ongeveer 500 meter. Noah liep bij
de jongens en finishte op plek 9.
Anne en Pepa liepen dezelfde
afstand bij de meisjes en eindigden
respectievelijk op plaats 2 en 9.
Daarna was het de beurt aan Tula
Hermus, Ruben van Roosmalen,
Luuk Bosveld en Yerne Biesterveld.
Zij renden drie rondjes over een
De start van de jongens 750 m met Ruben, Luuk en Yerne.
afstand van ongeveer 750 meter.
Foto: EagleFotografie.nl Sportfotografie
Tula finishte bij de meisjes op
plaats 9. De mannen finishten in deze volgorde: eerste Luuk, derde Ruben en tiende Yerne. Novi
Hermus en Ruben van Roosmalen waren als laatste aan de beurt over een afstand van ongeveer
1000 meter. Novi finishte op de eerste plaats bij de meisjes en Thomas werd vierde bij de jongens.

Mastboscross 2019, zondag 27 januari
De modderste cross van Nederland
wordt, volgens de organisatie, gehouden
in Breda bij AV Sprint. In het nabijgelegen Mastbos moet er hard gewerkt
worden om tussen de bomen en soms
zelfs over de bomen heen van start naar
finish te komen. Tien jeugdleden van
Fortius hadden de wekker vroeg gezet
op deze zondagmorgen om op tijd hun
startnummer te kunnen halen en richting
de start te lopen.
Pepa Hermus liep mee met de familiecross en koos ervoor om twee rondjes
van ongeveer 500 meter te lopen en ze
werd hier zevende. De volgende die
mocht starten was Noah van Bezooijen
Noah (6000) is zojuist van start gegaan.
Foto: Suzanne Jonkers sportfotografie, Max Jongenelen.
bij de JPC en hij finishte op de tiende
plaats. Tula Hermus startte bij de MPB
en eindigde op de zevende plaats, terwijl Timo de Vos in dezelfde categorie, maar dan bij de
jongens, op de tiende plaats eindigde. Bij de JPA stonden Luuk Bosveld en Ruben van Roosmalen
aan de start en zij finishten respectievelijk op de 4de en 12de plaats.
Toen was het de beurt aan de junioren waar Novi Hermus bij de MJD op plaats 30 eindigde. Bij de
JJC stonden Freek Bosveld, Flint Beenen en Mees Schneider aan de start. Flint finishte als zesde,
Mees als vijftiende en Freek als 23ste. Trouwens, bij de junioren was heel grappig om te zien wat voor
verschil in lengte (en soms ook in breedte van armen en benen) er was tussen de verschillende
atleten.
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Novi (5533) in gevecht voor een goede klassering.

Opletten jongens! Freek, Mees en Flint staan er wel er erg
nonchalant bij.
Beide fotos: Suzanne Jonkers sportfotografie, Max Jongenelen.

49e Souburghcross 2019, zaterdag 2 februari
Op een natte en winderige zaterdagmorgen zijn er veel Fortiusatleten afgereisd naar AAA in
Alblasserdam om aan de vierde wedstrijd van de StARD veldloopcompetitie deel te nemen. Verharde
paden, weilanden, modderpoelen en een overzichtelijke laatste eindsprint langs de sloot maken dat
het bij deze wedstrijd altijd de vraag is wie er als eerste gaat aankomen.
De jeugd heeft bij deze wedstrijd zes eerste plaatsen, drie tweede plaatsen en vijf derde plaatsen
behaald. De uitslagen zijn te vinden op uitslagen.nl.

StARD Regio Indoor 2019, zaterdag 9 februari
Op deze zeer winderige zaterdagmorgen mochten onze Fortius-jeugdatleten zich gelukkig uitleven
in onze eigen hal. De St(ichting) A(tletiek) R(egio) D(ordrecht) organiseert hier elk jaar deze
wedstrijd, waarbij verenigingen uit heel Nederland welkom zijn. Regio-atleten krijgen voorrang, maar
na deze fase was de wedstrijd vrij snel helemaal volgeboekt. Noemenswaardig bij de pupillen waren
de prestaties van Hugo Vink en Sjors van der Laan. Sjors sprintte op de 40 meter naar een tijd van
7,65 s waarbij hij op plek 8 binnenkomt in de top 10 ranglijst allertijden bij de jongens pupillen mini.
Hugo heeft twee posities ingenomen in diezelfde lijst, maar dan bij de jongens pupillen B. Bij de 40
meter sprint was zijn tijd van 6,76 s goed voor een vijfde plaats en bij het verspringen komt hij zelfs
op plaats 3 binnen met een sprong van 3,99 m. Alle overige uitslagen zijn te vinden op atletiek.nu.
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LAATSTE NIEUWS: Typhooncross 2019, zaterdag 16 februari
Op deze zonnige zaterdagmorgen moest het allemaal beslist gaan worden: de eindstanden in het
klassement van de StARD veldloopcompetitie 2018/2019. In sommige categorieën was de strijd al
gestreden, maar bij anderen kwam het er op aan wie er het beste uit zijn bed was gestapt! Met korte
broeken en korte shirtjes, zo warm was het, werd er gestart voor een ronde langs de baan, de
snelweg en een uitstapje langs de wipmolen. Fortius heeft uiteindelijk een mooi aantal podiumplaatsen behaald: 4× eerste plaats, 5x tweede plaats en 7× een derde plaats.
Alle einduitslagen van de veldloopcompetitie voor wat betreft de Fortius-jeugdatleten staan op de
volgende pagina.

Boven: De start van de jongens Pupillen B in Gorinchem.

Rechts: Alexander van Namen (258)
met achter hem Fedde Brinkman
(JPA2).

Beide fotos: Mirella Álvarez.
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Eindstand Veldloopcompetitie 2018/2019
MPD
JPD
MPC
1 Anne Schoester 1 Sjors van der Laan 5 Fenne de Koning
2 Jesper van Leeuwen
3 Lennie Reif
4 Stan van Rooij

MPB
3 Tula Hermus
6 Aimy de Koning
7 Tess van Tour
8 Eline Tuk
9 Amber Jansen
11 Maud van Rooij
12 Bo van Driel

JPB
2 Hugo Vink
3 Timo de Vos
15 Yonah Moree
19 Rick Thomas

MPA2
9 Pien Vogelaar

JPA2
2 Luuk Bosveld
3 Thijs Haak
4 Ruben van Roosmalen
5 Yerne Biesterveld
10 Rune Veraart
12 Alexander van Namen
13 Fedde Brinkman

JPC
2 Tinus Reif
4 Arend Vogelaar
7 Semme den Engelsman
8 Noah van Bezooijen
10 Ilay de Koning

MPA1
JPA1
4 Lisa van Schaik
3 Bram Kähler
5 Rosa Paling
4 Timo Kähler
6 Annika Boertje
5 Dex van der Laan
7 Hannah Sorensen 7 Wouter van Balen
10 Danita Magermans 8 Tim Scholten
9 Luka Álvarez Tusveld

MJD
JJD
1 Novi Hermus
3 Thomas van Roosmalen
6 Danica de Bruijn
4 Jaime Joele
7 Veerle Uilhoorn
9 Tijn van Driel
8 Floor Zebel
10 Femke Wijbenga
13 Monique de Graaf
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JJC
1 Timo de Kok
2 Mees Schneider
3 Freek Bosveld
7 Milan Vink

METEN IS WETEN

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 136

In december werden er op de marathon van Abu Dhabi toptijden gelopen. Winnaar
Marius Kipserem, ook al eens winnaar in Rotterdam (2:06:11 in 2016), werd geklokt in
2:04:04. Het was zijn mooiste overwinning, zoals hij dat zelf omschreef. Pas recent bleek
na het bekijken van televisiebeelden, dat een keerpunt een slordige honderd meter was
teruggeschoven. Door opnieuw te meten weten we dat het parkoers 200 m te kort was.
Het gaat ver de ontdekkers wetenschappers te noemen, zoals in de berichtgeving wordt
gedaan. Meten moet goed gedaan worden, maar dat is nauwkeurig de protocollen
volgen. De conclusie trekken dat de marathon te kort was, vereist geen wetenschappelijke kennis.
Het wordt pas wetenschap als meetgegevens worden geïnterpreteerd en tot inzichten
leiden, liefst nieuwe inzichten. En dat gebeurt ook in de sport. Aerodynamica en
voedingsschema’s zorgen voor hogere snelheden die langer volgehouden kunnen
worden. Koude statistiek wordt in het wielrennen gebruikt om winstkansen te berekenen.
En dus start Tom Dumoulin in de Giro in plaats van de Tour. Big Data is het modewoord.
Er wordt gezegd dat er drie soorten leugens zijn: leugens, grove leugens en statistiek.
Maar statistiek op deze manier gebruikt, heeft altijd gelijk, je kunt nooit achteraf
constateren dat de keuze fout was, je kunt het experiment immers niet overnieuw doen.
In de atletiek worden vergelijkbare berekeningen gemaakt over de ontwikkeling van
talenten. Niet iedere atleet zal zich daarom specialiseren in de discipline waar zijn of
haar hart ligt. Voorbeelden te over.
Big data wordt ook gebruikt door de Leidse informaticus en handloper Arie-Willem de
Leeuw. Met de gegevens van deelnemers aan de Boston Marathon sinds 2015 zocht hij
de beste strategie om tot de beste eindtijd te komen. Daarbij gebruikte hij geslacht,
leeftijd, eindtijden en tussentijden. En dat maal ruim honderdtwintig duizend deelnemers:
big data. In het Leidse Universiteitsblad Mare vertelt de Leeuw over zijn bevindingen.
Zonder in te gaan op methodes voor opschoning en manipulatie van data, kort door de
bocht, de belangrijkste conclusie: “De groep die vrij vlak loopt, met een constante snelheid dus, presteert in het algemeen het best”, aldus de Leeuw. Hij komt tot dit resultaat
door te zoeken naar subgroepen die het meest afwijken van de totale populatie en naar
patronen die het meest naar voren komen. Niets nieuws onder de zon, wijlen marathoncoach Bob Boverman kwam veertig jaar geleden al tot dezelfde conclusie, uit ervaring
met een groep marathonlopers. Het probleem was niet welke strategie je moest
toepassen, maar te weten tot wat je in staat was op een bepaald moment, dus je
maximaal haalbare eindtijd. Daarmee is het vlakke tempo eenvoudig te bepalen. Schatte
je jezelf te hoog in dan startte je te snel met als gevolg enorm tijdverlies in de het laatste
kwart. Begon je te langzaam, dan haalde je dat niet meer in en presteerde je ook niet
optimaal. Juist op de vraag hoe je die optimale eindtijd bepaalt, geeft de Leeuw geen
antwoord. Omgekeerd: hoe weet hij dat een vlak lopende atleet optimaal presteert en
niet suboptimaal? Heeft hij voor elke loper een referentietijd om voor dit effect te
corrigeren? Lijkt me sterk.
Aan degenen die een voorjaarsmarathon gaan lopen zou ik het advies willen meegeven
zo vlak mogelijk te lopen in een tempo afgeleid van een in alle bescheidenheid geschatte
eindtijd. Veel meer kunnen we niet. Het probleem met big data en statistiek is dat het
veel zegt over de populatie, maar weinig over het individu. Succes.
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AGENDA
FEBRUARI
Donderdag 21

Kantine Fortius

Voorlichtingsavond beginnerscursus hardlopen

Maandag 25

Dordrecht

Start beginnerscursus hardlopen

Dordrecht
Papendrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht

Riwal Hoogwerkers Halve Marathon
Start Jurycursus
Discobowlen Pupillen
Outdoor Shooting Experience Junioren
Fortius IndoorWedstrijd
Algemene Ledenvergadering

Dordrecht
Gorinchem
Vught
Zevenbergen
Papendrecht
Brielle
Dordrecht

Testloop Beginnerscursus hardlopen
Competitie Junioren CD
Competitie Junioren A
Competitie Masters
Pupillencompetite
Competitie Senioren
Kunst Expo in de Reeweghal

MAART
Zaterdag 9
Zaterdag 16
Zondag 17
Woensdag 27
APRIL
Donderdag 4
Zaterdag 6
Zondag 7
Zaterdag 13
Zondag 14

Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op
www.fortiusdrechtsteden.nl.
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via
nieuwsbrieffortius@outlook.com.
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF:

Uiterlijk op 15 maart 2019 op het volgende e-mailadres:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van maart 2019.
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TRAININGSTIJDEN
Junioren AB, senioren, masters
Dinsdag
19:00 – 21:00 uur
Donderdag
19:00 – 21:00 uur
Zondag
10:00 – 12:00 uur

Kick FUN & Boxing
Woensdag
19:30 – 20:30 uur
Kickboxing
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden bij Fortius (april - oktober)
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april)
Vrijdag
20:00 – 21:30 uur: gevorderden
Zondag
10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar
Zondag
11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar
recreatief + gevorderden

Junioren C/D
Zaterdag
10:30 – 12:00 uur
Woensdag
19:00 – 20:30 uur
Pupillen
Zaterdag (alle groepen)
Woensdag
C en mini:
A1, A2 en B:

09:30 – 10:30 uur
17:00 – 18:00 uur
18:00 – 19:00 uur

Worstelen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)
Maandag
vanaf 19:15 uur
Woensdag
vanaf 19:15 uur
Zaterdag
vanaf 09:30 uur
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)
Dinsdag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur

Aerobics, streetdance, zumba
Maandag
18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape
19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape
20:45 – 21:40 uur: Zumba
Dinsdag
09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga
10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape
18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape
19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind
20:45 – 21:40 uur: Flowyoga
Woensdag
09:00 – 10:00 uur: BBB – Body Shape
17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j
18:00 – 18:45 uur: Zumba
18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd
19:45 – 20:40 uur: Powerpump
20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape
Donderdag
09:00 – 09:55 uur: Pilates
19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind
20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga
Vrijdag
09:00 – 09:55 uur: Powerpump
13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi
18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20
Zaterdag
09:30 – 10:25 uur: Zumba

Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus)
Maandag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht
Zaterdag
9:30 – 11:00 uur
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners
Dinsdag
vanaf 19:30 uur
Donderdag
vanaf 19:30 uur
Recreatieve loopgroep Nordic Walking
Maandag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen
Woensdag:
vanaf 19:15 uur
Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren
18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren

10:00 – 22:00 uur
09:30 – 11:30 uur
10:00 – 13:00 uur

Voor meer details en laatste wijzigingen zie:
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingenfortius/fitness/groepslessen

Logo door Elise Beljaars
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